Име и презиме ученика: ___________________________________________________________________
Разред: II
Датум: ______________

Иницијални тест
Упутство за рад
Данас ћеш самостално решавати задатке из српског језика. Најпре пажљиво прочитај сваки задатак, затим почни да решаваш један по један. Ако неки
задатак не можеш одмах да решиш, немој губити време, већ пређи и решавај следећи. Остане ли времена, врати се поново на задатак који ниси урадио и
покушај да га решиш. За време рада не сме бити разговора, договарања или преписивања. Време за решавање задатака је 45 минута.

Бодовна скала: 0–13; 14–18; 19–23; 24–28; 29–33.

Број бодова
Бодови

Задаци
1. Изброј и напиши колико има слова, речи и реченица.
Горан чита народне песме. Ана воли бајке.
слова – _____

речи – _____

реченице – _____

__/3

2. Напиши одговарајући знак (.), (?) или (!) на крају реченице.
Ленка ради домаћи задатак
Ленка, пиши правилно
Ленка, знаш ли правопис

Љубице, дођи брзо
Љубице, да ли долазиш
Љубица се игра у парку

__/6

3. Препиши правилно дату реченицу.
весна богојевић из севојна код ужица је прочитала све књиге добрице ерића.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__/6

4. Подвуци црвеном бојом речи које нису правилно написане.
Јелена рогић иде у други разред основне Школе „Јован Јовановић змај“ у свилајнцу. Живи у
скадарској улици. Има пса жућу. Њен омиљени спортиста је владимир Вања грбић.

__/9

5. Пажљиво прочитај дати текст, а затим заокружи слово испред тачне тврдње.
Милица и Јелена су рођене сестре. Милица је висока и старија, а Јелена је нижа и плавокоса.
Јелена игра фолклор, а Милица тренира одбојку. Миличина најбоља другарица се зове Тамара, а
Јеленин најбољи друг је је Борислав.
а) Милица је старија и нижа од Јелене.
б) Јелена је плавокоса и виша од Милице.
в) Милица игра фолклор, а Сандра тренира одбојку.
г) Милица и Јелена имају исте родитеље.

__/3

6. Напиши две реченице о школском ранцу.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

__/6

Име и презиме ученика: _________________________________________________
Разред: II
Датум: ______________

Оцена

Именице
Упутство за рад
Данас ћеш самостално решавати задатке из српског језика. Најпре пажљиво прочитај сваки задатак, затим почни да решаваш један по један. Ако неки
задатак не можеш одмах да решиш, немој губити време, већ пређи и решавај следећи. Остане ли времена, врати се поново на задатак који ниси урадио и
покушај да га решиш. За време рада не сме бити разговора, договарања или преписивања. Време за решавање задатака је 45 минута.

Бодовна скала: 0–14 (1); 15–21 (2); 22–28 (3); 29–35 (4); 36–41 (5).

Број бодова
Бодови

Задаци
1. Подвуци именице.
певати

Васа

дрво

према

зец
Ниш

упоран
брат

столица
брзо

село
да

храбар
један

муња

млинар

__/9

2. У датој реченици подвуци именице.
Taта Ненад је купио ћерки лутку, бицикл и тротинет.

__/6

3. Разврстај дате именице у табелу: снег, магарац, кућа, лопта, медвед, дуга.
Бића
Предмети
Појаве

__/6

4. Одреди род именице.
кокошка
петао
пиле

зрно
пшеница
кукуруз

__/6

чаше
тањир

__/4

5. Одреди број именице.
сто
столице

6. Црвеном бојом подвуци властите именице, а плавом бојом заједничке у датој реченици.
Пастир Влада свира фрулу и чува овце на планини Голији.

__/6

7. Напиши реченицу која има између осталог и само две именице.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__/4

Име и презиме ученика: _________________________________________________
Разред: II
Датум: ______________

Оцена

Глаголи
Упутство за рад
Данас ћеш самостално решавати задатке из српског језика. Најпре пажљиво прочитај сваки задатак, затим почни да решаваш један по један. Ако неки
задатак не можеш одмах да решиш, немој губити време, већ пређи и решавај следећи. Остане ли времена, врати се поново на задатак који ниси урадио и
покушај да га решиш. За време рада не сме бити разговора, договарања или преписивања. Време за решавање задатака је 45 минута.

Бодовна скала: 0–15 (1); 16–21 (2); 22–27 (3); 28–33 (4); 34–39 (5).

Број бодова
Бодови

Задаци
1. Подвуци глаголе црвеном бојом, а именице плавом.
слика

сликати

сликар

осликати

сличица

насликати

пресликати

усликати

2. Подвуци глаголе двема линијама у датим реченицама.
Тата скупља лишће. Мама украшава торту. Бака прави кифлице. Нада и ја заливамо цвеће.
3. Ко шта ради?
а) Зидар _______________ кућу.
б) Пецарош _______________ рибу.
в) Поштар _______________ писма.

г) Ватрогасац _______________ пожар.
д) Виолиниста ______________ виолину.
ђ) Мачка ______________ поред пећи.

__/8

__/4

__/6

4. Заокружи слово испред реченице у којој је глагол у будућем времену.
а) Анка иде на излет.

б) Анка ће ићи на излет.

в) Анка је ишла на излет.

__/2

5. У следећем тексту црвеном бојом подвуци глаголе у садашњем времену, плавом бојом
глаголе у будућем времену и зеленом бојом глаголе у прошлом времену.
Урош је синоћ ишао у биоскоп. Гледао је популарни филм. Сада пише домаћи задатак. Сутра
ће читати књигу.

__/4

6. Дату реченицу напиши у прошлом и будућем времену.
Марко и ја играмо кошарку.
Прошло време

__/6

Будуће време

7. Напиши реченице у којима ће глагол ићи бити у:
а) прошлом времену: __________________________________________________________________
б) садашњем времену: _________________________________________________________________
в) будућем времену: ___________________________________________________________________

__/9

Име и презиме ученика: _________________________________________________
Разред: II
Датум: ______________

Оцена

Реченице по значењу и облику
Упутство за рад
Данас ћеш самостално решавати задатке из српског језика. Најпре пажљиво прочитај сваки задатак, затим почни да решаваш један по један. Ако неки
задатак не можеш одмах да решиш, немој губити време, већ пређи и решавај следећи. Остане ли времена, врати се поново на задатак који ниси урадио и
покушај да га решиш. За време рада не сме бити разговора, договарања или преписивања. Време за решавање задатака је 45 минута.

Бодовна скала: 0–11 (1); 12–15 (2); 16–19 (3); 20–24 (4); 25–29 (5).

Број бодова
Бодови

Задаци
1. Заокружи слово испред узвичне реченице.
а) Добрица Ерић је дечји песник
б) Да ли си прочитао неку његову песму?
в) Јупи, научила сам напамет песму!

__/1

2. Напиши упитне реченице од датих обавештајних реченица.
Путујемо авионом.
Огрејало је Сунце.
Јелени је данас рођендан.

__/6

3. Црвеном бојом подвуци обавештајне, плавом упитне, а узвичне подвуци зеленом бојом.
Јупи, освојили смо прво место! Зашто опада лишће у јесен? Деца воле суве шљиве и смокве.
Колико кошта оловка? Ура, стигао је воз! Петар пажљиво прелази улицу на пешачком прелазу.

__/6

4. Дате реченице претвори у одричне реченице и обрнуто.
Потврдне реченице
Чај је топао.

Одричне реченице

Имам мобилни телефон.

__/8
Нисам у играоници.

Храним се у пекари.

5. Подвуци упитну одричну реченицу у датом тексту.
Јао, како ме боли зуб! Ниси била код зубара? Переш ли сваког јутра и вечери зубе? Деца не
треба да једу толико слаткиша због зуба. Уместо слаткиша треба јести воће.

__/2

6. Напиши по једну обавештајну, упитну и узвичну реченицу на основу слике.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

__/6

Име и презиме ученика: _________________________________________________
Разред: II
Датум: ______________

Оцена

Пишемо правилно
Упутство за рад
Данас ћеш самостално решавати задатке из српског језика. Најпре пажљиво прочитај сваки задатак, затим почни да решаваш један по један. Ако неки
задатак не можеш одмах да решиш, немој губити време, већ пређи и решавај следећи. Остане ли времена, врати се поново на задатак који ниси урадио и
покушај да га решиш. За време рада не сме бити разговора, договарања или преписивања. Време за решавање задатака је 45 минута.

Бодовна скала: 0–13 (1); 14–18 (2); 19–23 (3); 24–28 (4); 29–33 (5).

Број бодова
Бодови

Задаци
1. Заокружи испред правилно написане реченице.
а) Јели су јели чорбу?
б) Дали су ти дали кусур?
в) Желиш ли воће за ужину?

г) Није ли ово твој ранац?
д) Нисили ти каснио јуче?
ђ) Не ћеш да трчимо по парку?

__/2

2. Зеленом бојом обој речи и скраћенице које су правилно написане.
владимир
Гордана
сунчица

Вујовић
ћалић
јованчић

мића
Љиља
Неша

Лазаревац
кикинда
Смедерево

Мин.
m
dm.

__/7

3. Напиши правилно дате географске појмове.
а) нови сад – ________________________________ г) пролом бања – _________________________
б) сремска митровица – _______________________ д) врњачка бања – _______________________
в) горњи милановац – ________________________ ђ) бања ковиљача – ______________________

__/6

4. Постави питање на дате одговоре користећи речцу ли.
а) Мама је стигла са посла. _____________________________________________________________
б) Не говорим добро немачки. __________________________________________________________

__/4

5. Напиши две тачке и запете у датим реченицама.
а) Бака је купила на пијаци брашно сир јаја и спанаћ.
б) У школском ранцу имам уџбенике свеске перницу и опрему за физичко.

__/4

6. Препиши правилно дати текст.
мила јовановић је рођена у чачку. милин отац је живео у селу дубрава, а мајка милица је
пореклом из црне горе. сви живе у ужицу у карађорђевој улици.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

__/10

Име и презиме ученика: _________________________________________________
Разред: II
Датум: ______________

Оцена

Пишемо латиницом
Упутство за рад
Данас ћеш самостално решавати задатке из српског језика. Најпре пажљиво прочитај сваки задатак, затим почни да решаваш један по један. Ако неки
задатак не можеш одмах да решиш, немој губити време, већ пређи и решавај следећи. Остане ли времена, врати се поново на задатак који ниси урадио и
покушај да га решиш. За време рада не сме бити разговора, договарања или преписивања. Време за решавање задатака је 45 минута.

Бодовна скала: 0–14 (1); 15–20 (2); 21–26 (3); 27–32 (4); 33–38 (5).

Број бодова
Бодови

Задаци
1. Напиши слова абедеце која недостају.
A
L

B
Lj

C
M

Č
N

Ć

D
O

P

E
S

R

F

G
T

H
U

I
V

J
Z

K

__/5

2. Напиши дате речи латиничним словима.
а) медвед – _________________________
б) носорог – ________________________
в) лисица – _________________________

г) вишња – _________________________
д) јабука – __________________________
ђ) мандарина – ______________________

__/6

3. Напиши дате речи ћириличким словима.
а) lopta – _________________________
б) bicikl – ________________________
в) kompjuter– _____________________

г) munja – _________________________
д) sneg – __________________________
ђ) kiša – ___________________________

__/6

4. Од датих речи састави и напиши реченице.
а) dečak, trotinet – _____________________________________________________________________

__/6

б) frula, ovce – ________________________________________________________________________
5. Напиши дате реченице правилно.
а) Vukašin je dobar džak. ________________________________________________________________
б) Dževrek je vruč. _____________________________________________________________________

__/9

в) Džurdžu bole ledža. __________________________________________________________________
6. Напиши две реченице латиничним словима.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__/6

